Aina IoT

Yhteytesi esineiden internetiin!

www.aina.fi

Aina IoT

Tehoa ja tuottoa
IoT-ratkaisuilla!
Aina IoT:llä data tehokäyttöön!

Kaikki Aina IoT-liittymäsi kerryttävät ja käyttävät yhteistä
datapakettia, jolloin yksi liittymä voi käyttää enemmän,
toinen vähemmän. Näin data tulee käytetyksi tehokkaasti,
eikä turhasta tarvitse maksaa!

Valitse vapaasti sopivin IoT-alustasi

Älä kahlitse itseäsi toisten määrittämiin alustoihin! Aina IoT
tarjoaa avoimet rajapinnat ja voit vapaasti valita
sopivimman ratkaisun omaan käyttötarpeeseesi.

Kausittaisuus ei tule kalliiksi!

Usein tarve tiedonsiirrolle on kausittaista.
Aina IoT -liittymät voi asettaa hiljaiseksi ajaksi lepoon.
Ja kustannukset pysyvät kurissa!

Helposti hallittavat yhteydet

www.aina.fi

Aina IoT tarjoaa markkinoiden joustavimmat ja omassa
hallinnassasi olevat yhteydet laitteisiisi! Hallintatyökalusta
voit helposti avata liittymiä ja muokata niiden tietoja,
seurata käyttöastetta ja liikennemääriä. Voit virittää
IoT-liittymäsi toimimaan käytön mukaan.

Aina IoT

Edullinen & joustava
hinnoittelu
Valitse laiteliittymä käyttötarpeen mukaan:

Aina IoT Finland 2Mt				
Aina IoT Finland 10Mt			
Aina IoT Finland 50Mt			
Aina IoT Finland 100Mt			

1,29 €/kk
1,49 €/kk
1,99 €/kk
2,49 €/kk

Aina IoT International 2Mt			
Aina IoT International 10Mt		
Aina IoT International 50Mt		
Aina IoT International 100Mt		

1,49 €/kk
2,49 €/kk
3,49 €/kk
5,99 €/kk

2/10/50/100Mt data kotimaassa*
Plus-liittymällä käytössä myös puhe ja SMS kotimaassa

Kaikki liittymäsi käyttävät
yhteistä datapakettia, josta
yksi liittymä voi käyttää
enemmän, toinen vähemmän.
Kotimaan liittymät jakavat
yhteisen paketin ja ulkomailla
toimivat omansa.

2/10/50/100Mt roaming data EU-alueella*
Plus-liittymällä käytössä myös puhe ja SMS roaming-hinnaston mukaan

Voit asettaa liittymän tauolle, jolloin siitä peritään vain
liittymämaksu 0,99 €/kk. Hinnat alv 0%.
*Puhelut ja SMS kotimaassa 7,3 snt/min/kpl. Ylimenevä data 15 snt/Mt. Ylimenevä data
EU:ssa 15 snt/Mt. Puhelut ja SMS EU:ssa sekä puhelut, SMS ja data EU:n ulkopuolella
Ainan roaming-hinnaston mukaan.

www.aina.fi

Aina IoT Optimal

Käytön mukaan
veloitettava IoT-liittymä
Esineiden internetin ratkaisuissa tiedonsiirron tarve voi vaihdella. Sopivankokoista datapakettia voi olla vaikea löytää.
Aina IoT Optimal on liittymä, joka on tehty muuttuviin tarpeisiin.
Sen avulla et maksa ylimääräistä, vaan lasku tulee täsmälleen
käytetyn datamäärän mukaan.

Aina IoT Optimal perusmaksu 2,49 €/kk

Voit asettaa liittymän tarvittaessa tauolle, jolloin peritään pelkkä liittymämaksu 2,49 €/kk. Hinta alv. 0%.

Tiedonsiirto käytön mukaan 2,50 €/Gt

Rajaton tiedonsiirto 4G-nopeudella. Laskutus käytön mukaan.
Toimii vain Suomessa. Hinta alv. 0%.

www.aina.fi

IoT:tä voit hyödyntää

Analysoinnissa
Optimoinnissa
Tietojen välittämisessä
Toiminnan ohjaamisessa
Valvonnassa ja seurannassa Palveluiden etäkäyttöön

Lähde Ainan mukaan
teollisen internetin maailmaan!
Ainan yritysmyynti p. 075 755 6000 / iot@aina.fi
www.aina.fi/palvelut/liittymat/iot

